
 

 

 

 
Warszawa, dnia 03.06.2022 r.  

          
 

Wykonawcy 

 

Dotyczy: Realizacja badania jakościowego „Badanie potrzeb i oczekiwań potencjalnych 

użytkowników aplikacji z zakresu automatycznego wspomagania działów i przedsiębiorstw z 

obszaru HR”. Znak sprawy: IBE/14/2022. 

 

Zawiadomienie o wynikach oceny ofert i wyborze oferty najkorzystniejszej 

 

Szanowni Państwo, 

I. Na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 25) Prawo 
zamówień publicznych (dalej ustawa pzp) Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym 
postępowaniu, oferty złożyli następujący Wykonawcy: 
 

L.p. Nazwa (firma) 
Łączna cena 

brutto 

1 
EU-CONSULT sp. z o.o.  
ul. Toruńska 18C/D, 80-747 Gdańsk,  
NIP: 5833103181,  Regon: 221038661  

 
59 000,00 

 
II. Zamawiający nie odrzucił żadnej z ofert. 

III. Jedynak oferta otrzymała następującą liczbę punktów w ustalonych kryteriach: 
1) Kryterium I – Cena 30% (30 pkt) 
2) Kryterium II –  Doświadczenie zespołu badawczego 42% (42 pkt) 
3) Kryterium III – Opracowanie reakcji moderatora/badacza w wypadku, gdy respondent 

zakwestionuje w całości potrzebę opracowania aplikacji z zakresu automatycznego 
wspomagania działów i przedsiębiorstw z obszaru HR 18% (18 pkt) 

4) Kryterium IV – Opis 5 prawdopodobnych trudności (ryzyk) związanych z prowadzeniem badań 
makiet / prototypów za pośrednictwem platform do testów zdalnych takich jak maze, Loop11, 
lookback - 10% (10 pkt). 

L.p. Nazwa (firma) Kryt. I 
- 30 pkt 

Kryt. II 
- 42 pkt 

Kryt. III 
- 18 pkt 

Kryt. IV 
- 10 pkt 

Suma 
punktów 

1 EU-CONSULT sp. z o.o.  
ul. Toruńska 18C/D, 80-747 Gdańsk,  

30,00 

 

41,00 

 

17,00 

 

5,33 

 

93,33 

 

 

IV. Zamawiający informuje, iż za najkorzystniejszą uznana została oferta złożona przez:  

EU-CONSULT sp. z o.o.  ul. Toruńska 18C/D, 80-747 Gdańsk,  NIP: 5833103181,  Regon: 221038661 
z ceną brutto 59 000,00 zł. Oferta w wyniku oceny otrzymała największą liczbę punktów. 

V. Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta niezwłocznie, zgodnie z 
postanowieniami art. 308 ust. 3) lit a) ustawy pzp. 
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